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Projekt edukacyjny L jak…, czyli poznajemy ciekawe zawody 

 

Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji projektu edukacyjnego z zakresu 
preorientacji zawodowej dla przedszkolaków, zatytułowanego l jak…, czyli 
poznajemy ciekawe zawody. 

Projekt realizowany był w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej 
Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku.  
 
Autorką projektu jest Agnieszka Graczyk – nauczyciel bibliotekarz w CDN PBP 
w Koninie Filii w Turku.  
 
Projekt adresowany był do dzieci w wieku pięciu i sześciu lat, uczęszczających 
do przedszkoli na terenie miasta Turku i powiatu tureckiego. 
 
Projekt realizowany był od września 2019 roku do marca 2020 roku 
stacjonarnie w lokalu Biblioteki oraz od września do grudnia 2021  roku                 
w formie online. 



Celami głównymi projektu było: 
  
- zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz atrybutami 

i narzędziami związanymi  z ich wykonywaniem 
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
-     rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności 
-     rozbudzanie nowych zainteresowań i odkrywanie pasji. 

Główne założenia projektu:  
Przedszkolaki (5 i 6-latki) biorące udział w projekcie uczestniczyły w cyklu 
zajęć z zakresu preorientacji zawodowej, w trakcie których poznawały 
specyfikę i charakter wybranych zawodów (lekarza weterynarii, leśniczego         
i listonosza) oraz wykonywały określone zadania. Działaniem kończącym 
projekt była fotorelacja oraz wystawa prac uczestników projektu, 
przygotowane w holu Biblioteki. 
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Cele szczegółowe projektu były następujące: 
  
I. w zakresie wiedzy: 
- wzbogacanie dzieci w wiedzę z zakresu charakterystyki wybranych  
      zawodów (listonosz, leśniczy, lekarz weterynarii) 
- poznawanie akcesoriów związanych z prezentowanymi zawodami,   
      zwrócenie uwagi na stroje osób wykonujących je 
-     wzbogacanie słownictwa związanego z wybranymi zawodami 
  
II. w zakresie umiejętności: 
- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz  twórczych – projektowanie  
      znaczka pocztowego, kolorowanie masek 
- rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi – rozkodowywanie  
      obrazków 
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W celu realizacji projektu wykorzystano następujące materiały i pomoce 
dydaktyczne: 
1. książki: 
Basia i wyprawa do lasu / Zofia Stanecka. – Warszawa : Egmont Polska Sp. z o.o., 2015 
Cztery pory roku : zagadki, wiersze, bajki dla dzieci / wybór i oprac. Janina Piotrowska . – 
Białystok : 2N Biuro Reklam i Wydawnictw, 1994 
Kim będę, gdy dorosnę : wiersze o zawodach : kto gdzie pracuje i czym się zajmuje / 
Weronika Dorożko. – Kraków : Wydawnictwo Greg, [2018] 
Księga zagadek : 3880 zagadek dla młodszych i starszych dzieci / wybór i oprac. Ewa 
Małgorzata Skorek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1999 
Listonosz Ernest i historia pewnego listu / Barbara Stolarczyk. – Gliwice : Helion, 2016 
Mam przyjaciółkę lekarza weterynarii / Ralf Butschkow. – Poznań : Media Rodzina, 2014 
Piksele : zwierzęta / Bogusław Nosek. – Kielce : Jedność, 2017 
Poznajemy zawody. cz. 1 / Bożena Forma, Anna Przepióra. – Kraków : CEBP 24.12, 2015 
Poznajemy zawody. cz. 2 / Bożena Forma, Anna Przepióra. – Kraków : CEBP 24.12, 2016 
Zagadki dla najmłodszych : materiały metodyczne / wybór i oprac. Joanna Stec. – Kielce 
: MAC Edukacja, 1996 
Zawody, czyli kim możesz zostać / Agnieszka Nożyńska. – Kalisz : Wydawnictwo MARTEL, 
[2017] 
2. arkusze z obrazkami do rozkodowania 
3. maski leśnych zwierząt 
4. szablony znaczków pocztowych 
5. materiały interaktywne przygotowane w aplikacjach LearningApps oraz Wordwall 

Projekt edukacyjny L jak…, czyli poznajemy ciekawe zawody 



REALIZACJA PROJEKTU 

W okresie 09.2019-03.2020 zajęcia w ramach projektu odbywały się na 
miejscu w Bibliotece. W marcu 2020 roku, w wyniku zagrożenia 
epidemiologicznego SARS-CoV-2, projekt został zawieszony do odwołania.              
W okresie 09.2021-12.2021 działania w ramach projektu zostały wznowione 
w formie online za pośrednictwem komunikatorów internetowych Google 
Meet oraz Teams.   
Zajęcia odbywały się według wcześniej opracowanych scenariuszy zajęć. 
Scenariusze te miały spójną strukturę, tzn. każdy składał się z następujących, 
stałych elementów: 
-     głośne czytanie tekstu nawiązującego do tematu zajęć  
- rozmowa z dziećmi na temat przeczytanego tekstu oraz specyfiki       

wybranego zawodu 
-     zadania do wykonania. 
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W celu rozpropagowania projektu został 
przygotowany i rozpowszechniony na 
terenie miasta Turku i powiatu 
tureckiego plakat promujący to 
przedsięwzięcie. 
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Zajęcia I 
Temat: L jak listonosz, czyli historia pewnego listu  

Głośno czytaliśmy tekst opowiadania pt. Listonosz Ernest i historia pewnego listu 
Barbary Stolarczyk. Następnie była krótka rozmowa na temat przeczytanego tekstu  
i pracy listonosza. Podczas spotkań w Bibliotece dzieci brały udział w różnych 
zabawach (np. zabawie matematycznej Policz znaczki oraz quizie z zagadkami), ale 
najważniejsze zadanie polegało na zaprojektowaniu własnego znaczka pocztowego. 
W trakcie spotkań online przedszkolaki uczestniczyły w interaktywnej zabawie Czy 
znasz atrybuty pracy listonosza?     

Co się działo? 
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Temat: L jak listonosz, czyli historia pewnego listu  



Zajęcia II 
Temat: L jak lekarz weterynarii, czyli w klinice doktor Madzi 

Co się działo? 

Po przeczytaniu tekstu opowiadania Mam przyjaciółkę lekarza weterynarii Ralfa 
Butschkowa rozmawialiśmy o pracy lekarza weterynarii. Dzieci dowiedziały się, na 
czym ona polega i co jest niezbędne do jej wykonywania. Następnie, podczas zajęć 
stacjonarnych, przedszkolaki kolorowały według podanego kodu obrazki zwierząt 
domowych. Podczas spotkań online brały udział w teście na znajomość atrybutów 
pracy lekarza weterynarii. 
   



Zajęcia II 
Temat: L jak lekarz weterynarii, czyli w klinice doktor Madzi 



Zajęcia III 
Temat: L jak leśniczy, czyli wyprawa do lasu 

Co się działo? 

Głośno czytaliśmy tekst opowiadania pt. Basia i wyprawa do lasu Zofii Staneckiej. 
Po krótkiej pogadance na temat zawodu leśniczego, przedszkolaki oglądały 
prezentację pt. Zwierzęta naszych lasów oraz brały udział w quizie z zagadkami. 
Potem, w trakcie zajęć w Bibliotece dzieci tworzyły maski leśnych zwierząt,                
a podczas spotkań online uczyły się rozpoznawać zwierzęta po tropach, które te 
zostawiają na podłożu. 



Zajęcia III 
Temat: L jak leśniczy, czyli wyprawa do lasu 



Zajęcia III 
Temat: L jak leśniczy, czyli wyprawa do lasu 



Zajęcia III 
Temat: L jak leśniczy, czyli wyprawa do lasu 
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Relacje z zajęć w ramach projektu ukazywały się często na stronach internetowych 
uczestniczących w projekcie placówek. 



Wystawa prac 
 

Działaniem kończącym projekt była, przygotowana w grudniu 2021 roku w holu 
Biblioteki, fotorelacja z zajęć oraz wystawa prac wykonanych przez dzieci 
uczestniczące w zajęciach. 
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Trochę statystyki 
 

W zajęciach w ramach projektu uczestniczyło 535 dzieci oraz 47 nauczycieli z 14 
placówek. Były to następujące instytucje: 
-  Przedszkole Samorządowe nr 3 Bajkowe Przedszkole w Turku 
-  Przedszkole Samorządowe nr 4 Tęczowe Przedszkole w Turku 
-  Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Kubusia Puchatka w Turku 
-  Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  
    im. Krasnala Hałabały w Turku 
-  Szkoła Podstawowa w Boleszczynie Oddział Przedszkolny 
-  Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie Oddział Przedszkolny 
-  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie 
-  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich Oddział Przedszkolny 
-  Gminne Przedszkole Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich 
-  Szkoła Podstawowa w Łuczywnie Oddział Przedszkolny 
-  Gminne Przedszkole w Malanowie 
-  Szkoła Podstawowa w Miłaczewie Oddział Przedszkolny 
-  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach 
-  Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Żukach Oddział Przedszkolny 
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Ewaluacja projektu 
 

Ewaluacja projektu była prowadzona systematycznie, przede wszystkim podczas 
zajęć z dziećmi. Polegała ona na: 
- rozmowach z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach 
- obserwacji  ich zaangażowania  podczas wykonywania proponowanych im zadań 
- ocenie ich wiedzy poprzez wykorzystanie różnych form kontroli (np. zagadki,   
   interaktywne zabawy)  
- rozmowach z nauczycielami 
- śledzeniu na bieżąco stron internetowych 
  oraz  serwisów facebookowych  
  placówek uczestniczących w projekcie. 
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Ewaluacja projektu 
 

Wnioski z ewaluacji: 
- dzieci uczestniczące w zajęciach wzbogaciły swoją wiedzę z zakresu preorientacji   
  zawodowej, rozwinęły swoje umiejętności plastyczne oraz kreatywność 
- zastosowane metody i formy pracy okazały się adekwatne do wieku i możliwości  
  poznawczych dzieci 
- zajęcia w ramach projektu sprzyjały realizacji najważniejszych zadań Biblioteki  
  takich, jak: inspirowanie i  promowanie edukacji czytelniczej oraz wspieranie  
  nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych 
- Biblioteka umocniła współpracę z placówkami edukacyjnymi w regionie, a także  
  nawiązała nowe kontakty 
- duże  zainteresowanie zajęciami ze strony nauczycieli oraz ich pozytywne opinie   
  świadczą o potrzebie i celowości realizacji podobnych przedsięwzięć  
  w przyszłości, które są pożądaną formą wspierania nauczycieli i placówek 
- relacje z zajęć w ramach projektu ukazywały się często na stronach internetowych   
  uczestniczących w projekcie placówek, co  przyczyniło się do promocji działań   
  Biblioteki w środowisku. 
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Sprawozdanie sporządziła  
Agnieszka Graczyk w dniu 03.01.2022 r.  
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